Conselho Diretivo Nacional
Comunicado nº 13/2017
05/12/2017
Estimados colegas,
Informamos que em reunião com Sua Excelência a Secretária de Estado da Justiça, tendo em conta as
reivindicações do STRN, fomos informados de que no Ministério da Justiça se propugna pelo princípio
do não retrocesso social, concretamente pela consagração da nossa atual situação remuneratória, de
onde não se assistirá a qualquer perda de rendimento, mesmo depois da revisão do sistema
remuneratório, que ocorrerá após publicação do Decreto-Regulamentar.
A atual redação do projeto de revisão de carreiras, nomeadamente o seu artigo 38.º não oferecia de
forma clara essa garantia, ficando agora esclarecida e assegurada por quem de direito e que obrigará à
alteração da sua redação em sede de negociação.
Relativamente à diminuição dos 11 milhões de euros na rubrica dos vencimentos, fomos informados
por Sua Excelência a Secretária de Estado da Justiça que tal circunstância será ultrapassada no âmbito
da gestão flexível do orçamento do Ministério da Justiça e que o IRN, IP não ficará prejudicado e
honrará os seus compromissos, sendo efetuados os reforços orçamentais que se mostrarem necessários.
Mais informamos que Sua Excelência a Secretária de Estado da Justiça se mostrou muito sensibilizada
com os princípios que defendemos, vendo com bons olhos a sua inclusão no projeto de revisão das
carreiras, nomeadamente a:
a) Definição do ato de registo;
b) Licenciatura em direito para ingresso na carreira dos Oficiais de Registo;
c) Manutenção da carreira pluricategorial para os Oficiais de Registo.
Assim e face ao supra exposto, consideramos estarem reunidas as condições mínimas que permitem
iniciar no dia 12/12/2017 a negociação do projeto de revisão das carreiras e simultaneamente,
suspender a greve e desconvocar a manifestação para aquele dia 12/12/2017.
A greve ficará suspensa até ao final das negociações, podendo ser retomada a qualquer momento caso
se mostre necessário, pelo que todos os trabalhadores se deverão manter mobilizados e atentos às
nossas comunicações.
As reuniões com os Delegados Sindicais agendadas para o dia 06/12 e 07/12, ficam também
desmarcadas e serão reagendadas para data oportuna a seguir a 12/12, data a partir da qual teremos
mais informações para fornecer.
Agradecemos o apoio dos milhares de trabalhadores nesta luta, sem o qual nada disto teria sido
possível.
A onda de mobilização foi fundamental para se obter este esclarecimento e estas garantias!
A união faz a força e temos que continuar unidos para nas negociações que se seguem conseguirmos o
melhor para todos.
Não desistam e confiem no STRN!!!!
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